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SÚMULA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/PB 

 

DATA  29 de março de 2019  HORÁRIO 10h09 às 11h59 

LOCAL João Pessoa 

 

MEMBROS 

Ricardo Vidal Presidente do CAU/PB 

Giovanni Soares de Alencar Coordenador da CED 

Modesto C de Albuquerque Neto Coordenadora da COAPFI 

Washington Dionísio Sobrinho Coordenador da CEPEF 

ASSESSORIA Mércia Valéria Pinho – Secretária Geral; Andreia Solha – Gerente 

Geral e Welison Silveira – Assessor Jurídico 

 
 

Leitura e aprovação da Súmula de reunião 

Encaminhamento Aprovado por unanimidade  

 

Comunicações 

   

Matéria 
1. Não Houve 

 

 

ORDEM DO DIA 

  

1 

Proposta, para análise da obrigatoriedade de apresentação de relatórios 

mensais de atividades/produtividade para futuros estabelecimento de 

metas – Relator: Coordenador da COAPFI, Modesto Albuquerque; 

 

Fonte COAPFI-CAU/PB 

Relator  Modesto Albuquerque 

Encaminhamento 

Aprovado por unanimidade da forma a seguir: 

 

 A CEPEF revisará as metas dos seguintes indicadores: 
 
FISCALIZAÇÃO 
Índice da capacidade de fiscalização (Estados) 
Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF) INDICADOR 
PROPOSTO 
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) - 
(CAU/UF) 
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) INDICADOR EM 
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REVISÃO 
Índice de RRT por profissional ativo (Qdte) - (CAU/UF) INDICADOR 
PROPOSTO 
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) - (CAU/UF) 
INDICADOR PROPOSTO 
Índice de orientações gerais realizadas (%) - (CAU/UF) INDICADOR 
PROPOSTO 
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) - 
(CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO 
 
ATENDIMENTO 
Índice de atendimento (Estados) 
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados) 
 
A DIRETORIA revisará as seguintes metas: 
 
COMUNICAÇÃO 
Acessos à página do CAU UF (Estados) 
Índice de presença na mídia como um todo (Estados) 
Índice de inserções positivas na mídia (Estados) 
 
 
ATHIS 
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados) 
Índice de RRTs mínimas (Estados) 
 
ÍDICES LIGADOS A GESTÃO POLÍTICA 
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento 
e gestão do território (Estados) 
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão 
urbana (Estados)  
INDICADOR PARA REVISÃO 
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão 
urbana (%) - (CAU/UF) 
INDICADOR PROPOSTO 
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano 
(Estados) 
 
A COAPFI revisará as seguintes metas: 
 
FINANCEIRO 
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados) 
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Relação receita/custo de pessoal (Estados) 
Índice de liquidez corrente (Estados) 
Índice de inadimplência pessoa física (Estados) 
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados) 
 
ADMINISTRAÇÃO 
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes 
(Estados) 
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados) 

 
 

 

2 

Proposta para atualização do Ato Normativo das atribuição por função 

– Relator Coordenador da COAPFI, Modesto Albuquerque; 

 

Fonte COAPFI-CAU/PB 

Relator  Modesto Albuquerque 

Encaminhamento 

1. A COAPFI realizará a revisão do Ato Normativo 01 – Institui o 

Normativo de Pessoal Provisório – Emprego de livre 

provimento e demissão de nível superior, empregos 

temporários de nível superior e empregos temporários do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba; 

2. Foi aprovado o Fluxograma dos Processos Administrativos de 

Cobrança (PAC) apresentado pela GEGER; 

3. Ficou decidido que o Presidente enviará Ofício para o CAU/BR 

solicitando a baixa manual da dívida nos casos de pagamento 

por depósito judicial; 

4. Nos casos de pedido de negociação com PAC em fase de 

Execução Judicial, enquanto a COAPFI não formata o modelo 

do termo de confissão e determina os parâmetros de 

negociação (quantidade de parcelas, pagamento de 

sucumbências, etc.), a ASJUR realizará a negociação e 

solicitará o cálculo atualizado da dívida para a CORTES, 

informando a quantidade de parcelas negociadas. A CORTES 

juntará a tabela com a memória do cálculo ao processo e a 

ASJUR redigirá o termo de confissão e reconhecimento da 

dívida, colherá a assinatura do devedor e retornará o processo 

para a CORTES gerar os boletos e encaminhar para o 

profissional; 
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5. Após normatização, pela COAPFI, do Termo de Confissão e 

possibilidades de negociação da dívida em fase de execução, a 

GEGER, ao receber solicitação de negociação de PAC em fase 

de execução, consultará a ASJUR da possibilidade de 

negociação. Sendo autorizado pela ASJUR, a GEGER 

prossegue a negociação e, com base no modelo proposto, 

redige o Termo de Confissão, negocia a dívida e colhe a 

assinatura, encaminhando o processo para a CORTES com 

esses dados para que sejam gerados os boletos avulsos. 

.   

 

 

3 Aprovação do Ad Referendum 

Fonte Presidência 

Relator  Ricardo Vidal  

Encaminhamento 
Aprovou por unanimidade o Ad Referendum nº 001/2019 da Diretoria 
do CAU/PB. 

 

 

 

 

RICARDO VICTOR DE M. VIDAL 

Presidente do CAU/PB 

 

 

 

MODESTO DE ALBUQUERQUE NETO 

          Coordenador da COAPFI-CAU/PB 

 

 

 

 

GIOVANNI SOARES DE ALENCAR 

Coordenador da CED-CAU/PB 

 

 

 

WASHINGTON DIONÍSIO SOBRINHO 

Coordenadora da CEPEF-CAU/PB 

MÉRCIA VALÉRIA PINHO 

    Secretária Geral da Mesa   
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